Asukastiedote

Nettiyhteytesi perusnopeus nousee
Meillä on sinulle hyviä uutisia! Nykyisen Saunalahti Taloyhtiölaajakaista-nettiyhteytesi
perusnopeus nousee 1.12.2018 alkaen. Taloyhtiön uuden sopimuksen mukaan huoneistoosi
tulee 10 megan yhteys entisen 2 megan sijaan.

Näin saat uuden perusnopeuden käyttöösi
Saat uuden nopeuden ja hinnat voimaan soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 010
190 240 (pvm/mpm, ma–pe 8–19, la 10–16.30) tai asioimalla Elisan myymälässä. Myymälässä
asioidessasi ota tämä kirje ja henkilötodistus mukaasi.
Jos olet aiemmin tilannut lisänopeuden nettiin, pysyy nopeus samana, mutta
kuukausihinta alenee. Myös mahdollisen Elisa Viihteesi kuukausimaksu laskee.
Voit halutessasi myös samalla helposti tilata uutta lisänopeutta alla mainituin hinnoin, tai jos et
ole vielä hankkinut Elisa Viihdettä, kannattaa se tilata nyt! Saat Elisa Viihteen etuhintaan vain
24,90 euroa kuukaudessa.

Palveluhinnasto
Perusnopeus 10M/10M
Lisänopeus 50M/10M
Lisänopeus 100M/10M
Lisänopeus 250M/50M 1)

sisältyy Taloyhtiölaajakaistasopimukseen
4,90 €/kk
9,90 €/kk
29,90 €/kk (saatavuuden mukaan)

Elisa Viihde (sisältäen 100M/10M yhteyden) 24,90* €/kk (norm. 39,90 €/kk)
*) 24 kk määräaikainen sopimus, kokonaishinta 597,60 €
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n (24%).
1) Palvelut edellyttävät CAT5e tai uudempaa yleiskaapelointisisäverkkoa .
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Saatavillasi myös Tuplalaajakaista -liittymä, joka sisältää Saunalahti Kotikuidun ja
Saunalahti Mobiililaajakaistan alkaen 21,90 €/kk.
Liittymän eri nopeusvaihtoehtoihin voit tutustua osoitteessa elisa.fi/laajakaista

Lisätietoa
Elisa Viihde yhdistää digitelevision ja netin parhaat ominaisuudet. Palveluun sisältyy
huippunopea nettiyhteys ja digiboksi. Tv-ohjelmien tallennustilaa on yli 100 vuorokautta.
Tallennukset ajastat kaukosäätimellä, tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Halutessasi voit
tilata maksullisia kanavapaketteja ja vuokrata videoita. Lue lisää osoitteessa elisa.fi/viihde
Omaguru on digikodin asiantuntija, jolta saat apua kaikenlaisten teknisten laitteiden
asennuksissa, käytössä ja pulmatilanteissa. Saat tarvittaessa Omagurun asentamaan laitteet
kotiisi. Muista myös kotitalousvähennys. Soita 0600 900 500 (2,28 €/min + pvm/mpm, arkisin 8–
21, la 9–17). Lue lisää osoitteesta omaguru.fi
Asiakaspalvelusivuiltamme löydät ohjeita, asetuksia ja vinkkejä eri käyttötilanteisiin. Tutustu
osoitteessa elisa.fi/asiakaspalvelu
Lisätietoja kaikista Elisan ja Saunalahden palveluista saat osoitteesta elisa.fi, sekä Elisan
myymälöistä ja asiakaspalvelusta 01019 0240 (pvm/mpm, ma–pe 8–19, la 10–16.30).
Terveisin,
Elisa
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